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Betreft: Verzoekschrift 0886/2011, ingediend door Dimov Topalov (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 8000 medeondertekenaars, over risico’s in verband 
met het zoeken naar en de winning van schaliegas

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestranten uiten hun bezorgdheid over het besluit van de Bulgaarse regering tot 
goedkeuring van het schaliegaswinningsproject Block 1 Novi Pazar, zonder een 
milieueffectbeoordeling te laten maken en zonder te voldoen aan de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus. Rekwestranten wijzen op de vele risico's in verband met 
schaliegaswinning en vragen om onmiddellijke maatregelen voor het stopzetten van het 
zoeken naar en winnen van dit gas in hun land, net als in andere landen zoals Frankrijk, 
Duitsland en Engeland.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 maart 2012

Rekwestranten beweren dat er in verband met de aan Chevron Exploration verleende 
vergunning voor schaliegaswinning in Block 1 Novi Pazar geen milieueffectbeoordeling is 
uitgevoerd zoals vereist krachtens Richtlijn 85/337/EEG (de Milieueffectbeoordelingsrichtlijn 
of MEB-richtlijn)1. Bovendien menen rekwestranten dat bij de besluitvormingsprocedure die 
aan het verlenen van deze vergunning voorafging, niet is voldaan aan het Verdrag van 

                                               
1 PB L 175 van 5.7.1985; PB L 73 van 14.3.1997; PB L 156 van 25.6.2003; PB L 140 van 5.6.2009.
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Aarhus1. Zij vragen om een verificatie van de naleving van de Europese milieuwetgeving en 
verzoeken om de invoering van een moratorium op de opsporing en winning van schaliegas in 
Bulgarije, gezien de mogelijke milieueffecten hiervan.

De Commissie heeft onlangs haar analyse afgesloten van de Europese milieuwetgeving die 
van toepassing is op schaliegasactiviteiten. Zij is van mening dat op grond van de beschikbare 
technische kennis de activiteiten die voor schaliegaswinning en -productie zijn vereist van 
planning tot beëindiging gedekt worden door de bestaande Europese milieuwetgeving. 

Lidstaten moeten er door middel van adequate beoordeling, vergunningsregelingen en 
inspecties en controles voor zorgen dat de opsporing en winning van energiebronnen, 
waaronder schaliegas, voldoen aan de voorschriften van het bestaande juridische kader in de 
EU, met inbegrip van bepalingen betreffende de bescherming van het milieu en de 
volksgezondheid. Gezien de beperkte kennis van en ervaring met schaliegasprojecten in de 
EU, is de Commissie actief op zoek naar meer informatie teneinde vast te stellen of de 
bestaande EU-wetgeving een adequaat beschermingsniveau waarborgt voor het milieu en de 
volksgezondheid.

Projecten voor de opsporing en winning van schaliegas vallen onder de MEB-richtlijn. 
Volgens bijlage I.14 is een milieueffectbeoordeling (MEB) voor aardgaswinningsprojecten 
verplicht indien de hoeveelheid gewonnen gas meer is dan 500 000 m³ per dag. Voor 
diepboringen en oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van aardgas beneden 
deze drempel is overeenkomstig artikel 2, lid 1, artikel 4, lid 2 tot en met 4 en de criteria in 
bijlage III een screening vereist om de effecten van de projecten te beoordelen en te beslissen 
of een MEB nodig is. In het licht van de beginselen van voorzorg en preventie moeten 
schaliegasprojecten worden onderworpen aan een MEB als op grond van objectieve 
informatie niet kan worden uitgesloten dat het project aanzienlijke milieueffecten zal hebben. 
Ook bij twijfel over de afwezigheid van dergelijke effecten moet er een MEB worden 
uitgevoerd. 

Rekwestrant beweert dat er geen MEB is uitgevoerd met betrekking tot het 
schaliegaswinningsproject van Chevron Exploration in Block 1 Novi Pazar.

Volgens de informatie die rekwestranten hebben meegestuurd, ontkenden de Bulgaarse 
autoriteiten de noodzaak van een MEB. Het is echter niet duidelijk of de Bulgaarse 
autoriteiten een screening hebben uitgevoerd voor het project. 

Wat betreft de naleving van het Verdrag van Aarhus in het algemeen, moet worden benadrukt 
dat het verdrag wordt uitgevoerd in het kader van Richtlijn 2003/4/EG2 en de MEB-richtlijn. 
Wat betreft de toegang tot informatie en artikel 4 en 5 van het verdrag als uitgevoerd in het 
kader van Richtlijn 2003/4/EG, blijkt uit het huidige verzoekschrift niet dat er geen inzage is 
verleend in milieu-informatie. Ook wordt niet onderbouwd in welk opzicht artikel 3 van het 
verdrag zou zijn geschonden. Artikel 6 van het verdrag wordt uitgevoerd met de MEB-

                                               
1 Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, Aarhus, Denemarken, 25.6.1998.
2 Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG, PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
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richtlijn en is van toepassing op afzonderlijke besluiten. In het onderhavige geval lijkt het 
project te zijn geautoriseerd door middel van een wetgevingshandeling. Indien het hier 
inderdaad een geldige wetgevingshandeling betreft (arrest van 18 oktober 2011 in zaak 
C-128/09 Boxus), is artikel 1, lid 5 van de MEB-richtlijn van toepassing, namelijk dat 
wetgevingshandelingen onder bepaalde voorwaarden (het verstrekken van informatie en het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de richtlijn via de goedkeuringsprocedure) niet 
onder de MEB-richtlijn vallen. Uit het verzoekschrift wordt niet duidelijk of de autoriteiten 
aan deze voorwaarden hebben voldaan. Wat betreft artikel 7 van het verdrag, kan op basis van 
de door rekwestrant verstrekte informatie worden gesteld dat het verzoekschrift geen 
betrekking heeft op plannen. Artikel 8 is weliswaar van toepassing op normatieve 
handelingen, maar voorziet met betrekking tot inspraak bij besluitvorming alleen in een "naar 
best vermogen"-clausule. 

In antwoord op het verzoek van indieners om een moratorium op de opsporing en winning 
van schaliegas in Bulgarije, merkt de Commissie op dat op 24 januari 2012 een besluit in het 
Staatsblad is gepubliceerd en in werking is getreden tot instelling van een verbod op 
hydraulisch fractureren (fracken) voor de opsporing en/of winning van olie en gas op 
Bulgaars grondgebied (Besluit van de Nationale Vergadering, Staatsblad, nr. 7/24.1.2012). 
Bovendien heeft de Bulgaarse overheid de aan Chevron verleende vergunning voor 
schaliegaswinning in Bulgarije weer ingetrokken (Besluit van de Raad van ministers nr. 39, 
Staatsblad, nr. 7/24.1.2012).

Conclusie

De Commissie heeft de bevoegde autoriteiten in Bulgarije om inlichtingen1 verzocht 
betreffende de naleving van het project van de desbetreffende milieuvoorschriften krachtens 
de EU-wetgeving, in het bijzonder de MEB-richtlijn.

                                               
1 Formeel verzoek om informatie, geregistreerd op 20 januari 2012, waarvan de ontvangst is bevestigd door de 
Bulgaarse autoriteiten (referentienummer 2955/12/ENVI).


